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Periodiek uitgegeven door de vereniging Oud Edam

De "IJzeren Man" van de Zeevang
Tussen 1872 en 1920 stond op het grondgebied
van de gemeente Edam een stoomgemaal van de
polder Zeevang. Even voorbij de fraaie woning
"De Meeuwen" van de familie A. Roos, daar waar
de dijkeen scherpe bocht maakt, bevond zich "De
IJzeren Man", zoals het gemaal in de Edammer
volksmond genoemd werd.
De geschiedenis van dit gemaal is in zekere zin een
triest verhaal. Slechts 47 jaar heeft het dienst ge
daan voordat het zijn roemloos einde vond. Het is
een verhaal van tegenslagen en van bestuurlijke
verkeerd gemaakte keuzen.

In kroniekvorm volgt hier de geschiedenis van de
"IJzeren Man".
1870 - Wateroverlast
De Zeevang wordt al vele jaren geteisterd door wa
teroverlast. De vier aanwezige molens staan in pe
rioden met veel regen vaak stil door gebrek aan
wind of omdat de Schermerboezem "peil" staat ').
Het vee moet vroegtijdig worden opgestald en de
grasoogsten zijn klein. Het polderbestuur laat een
rapport opstellen waaruit blijkt dat stoombemaling met twee of zelfs met één gemaal mogelijk
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is. De geraamde kosten bedragen respectievelijk
ƒ 100.000.- en ƒ70.000.-, exclusief de kosten voor
de te maken aanvoerkanalen.
7januari 1871 - Enquête
Men organiseert een heuse enquête.
Alle ingelanden kunnen kiezen tussen:
- de huidige toestand en een polderomslag 2 van

ƒ 8,-/ha

- een stoomgemaal en een polderomslag van

ƒ 11,
-/ha

de aan- en afvoerkanalen wordt gehouden. Voor
ƒ 38.684.- schrijven vier aannemers gezamenlijk
in en zijn daarmee beduidend lager dan een vijftal
collega's.
4 september 1872 - Goedkeuring provincie
Een tegenslag! De Provincie gaat akkoord met de
plannen, maar gezien de tijd van het jaar: de herfsten winterstormen met de kans op hoog water,
wordt de aanleg van de sluis en de coupure 50 van
de zeedijk pas na de winter toegestaan.

25 januari 1871 - Plan afgestemd
De uitslag is een domper voor de plannenmakers:
169 stemmen vóór en 338 stemmen tégen een
stoomgemaal. Ook in het polderbestuur stemt
men: 5 vóór en 7 tégen.
Men besluit om geen stoomgemaal te bouwen.

25 september 1872 - De deurwaarder
De aannemers schakelen een deurwaarder in en
eisen dat het polderbestuur binnen vijf dagen toe
stemming verkrijgt om de zeedijk w[el te mogen
doorgraven. Immers op deze manier kunnen zij
niet aan hun verplichting van oplevering voldoen.

15februari 1871 - Nieuwe voorstellen
Het bestuur ontvangt een missive 3 van 36 landei
genaars die met leedwezen de uitslag van de stem
ming hebben vernomen. Men memoreert dat in
de afgelopen herfst en winter de Zeevangsmolens
9 maal hebben stil gestaan door "peil" en 38 maal
door gebrek aan wind. Men wil dat één van de vol
gende punten wordt gehonoreerd:

30 september 1872 - Er kan gebouwd worden
Hoewel ook het polderbestuur zich van juridische
bijstand heeft voorzien, wint het zakelijke boeren
verstand en wordt de overeenstemming met de
aannemers gemaakt. Drie maanden na verleende
vergunning in het komend voorjaar moet de
bouw zijn afgerond.
De achterwaterloop naar het gemaal vraagt meer
ruimte dan voorzien was. Daarom wordt het erf
van Cornelis Jongert aangekocht voor ƒ 1000.- .
Dat was een beste prijs voor de 10 centiare van sec
tie B, nummer 253 en erg lollig vonden de heren
bestuurders dat niet.

- de bouw van een stoomgemaal
- een peilverlaging van 14 duimen
- toestemming voor elke landgebruiker om zelf
een molentje op zijn land te zetten.
Het bestuur wijst alle drie punten van de hand.
9 oktober 1871 - Plan goedgekeurd
De molen nr. 4 van Olphert Kuin moet worden ge
repareerd. De geschatte kosten bedragen ƒ4.000. Dat regeerders gevoelig zijn voor geldeli jke argu
menten blijkt ook nu! Binnen negen maanden na
dat dezelfde bestuurders tegen de bouw van een
stoomgemaal stemden, kiezen nu negen heemra
den en hoofdingelanden vóór een stoomgemaal
en twee voor het repareren van de watermolen.
22 december 1871 - Aankoop land
Dan gaat het snel . In Edam wordt het land van Gerrit Kuiper gekocht. Kadaster Sectie B: nummer
379, 480 en 481 voor ƒ 1.400.- De architect ") van
de Uitwaterende Sluizen geeft het advies om di
rect op zee uit te malen en niet op de Edammer ha
ven. Gezien de aangevoerde bezwaren gaat men
direct akkoord. Hiervoor is het noodzakelijk dat
van de weduwejannetje Bartelingeen stuk buiten
land wordt gekocht: Sectie B nummer 333, groot
0,30 ha voor ƒ 500.-.
24 januari 1872 - Begroting f 63- 000.De totale kosten van het gemaal: gebouwen, aanen afvoerkanalen, machines en inrichting, wor
den begroot op ƒ63 .000.-. Achteraf zou blijken dat
dit bedrag niet werd overschreden. Een unicum in
die (en onze!) tijd.
7 april 1872 - Aanbesteding
De openbare aanbesteding voor de gebouwen en

I oktober 1872 - Aanstelling machinist
Voor de spoedig aan te stellen machinist wordt het
volgende besloten:
- Hij krijgt een jaarwedde van ƒ800.- en een dienst
woning
- Hij krijgt het vruchtgebruik van erf en de Zuiddijk tussen de stadsuitwateringsgronden en tot
100 meter ten noorden van mijlpaal 11
- Hij krijgt gratis steenkool en olie voor het gezin
19 maart 1873 - Machines aanbesteed
De aanbesteding van ketels, machines, etcetera is
afgerond. De Provincie verleent toestemming tot
het doorgraven van de Zeedijk.
24 april 1873 - Watermolen nr. 4 afgebroken
De watermolen van Olphert Kuin, gelegen ka
daster Oosthuizen, sectie B, nummer 513, wordt
voor afbraak verkocht voor ƒ6 00.-.
29 april 1873 - Machinist benoemd
De instructies voor de machinist worden vast
gesteld. Uit 21 sollicitanten wordt Pieter Vis, smid
uit de Haarlemmermeer, benoemd.
II september 1873 - Stoomgemaal voltooid
In de "Edammer Courant" lezen we:
"Het Waterschap 'De Zeevang' had sedert jaren
een dringende behoefte aan een stoomgemaal. In
die behoefte is thans voorzien door de voltooiing
van een zoodanig gebouw onder onze gemeente.
Heden werd het gemaal beproefd en daar het
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Foto 's bij dit artikel zijn beschikbaar gesteld door
de heer J. Bouwes.

voldeed aan alle vereischten, zoo kon het niet an
ders, of het moest de goedkeuring van het bestuu r
van genoemd waterschap wegdragen. Ook de in
gelanden zijn er ten hoogste mede ingenomen."
28 januari 1874 - Slecht onderhoud
Er zijn al heel gauw problemen en de heren De
Vries, Houwens en Schutt van een technisch
bureau stellen een rapport op met de volgende
conclusie:
"Bovenstaande gebreken zijn voor het grootste
deel de gevolgen van onvoldoende bediening der
machine en ketels door machinist en stokers. Het
kwam ons voor dat de zoo noodige samenwer
king tusschen het personeel geheel ontbrak en
stellig liet de toestand der machine tijdens de
proefneming veel te wensen over. De onzindelijke
staat der machines moge aan de stokers te wijten
zijn, vele der bovengenoemde gebreken zijn de
schuld van de machinist . Aldus te goeder trouw af
gemaakt en door ons ondertekend."
12 maart 1874 - Schade aa?i de oevers
Notaris Zoutman Brugman, als beheerder van de
stukken land, genaamd "De Bezaan", gelegen aan
het Oorgat tegenover het stoomgemaal, toebeho
rend aan de weduwe mevrouw Hanloo te Den
Haag, is bezorgd over de schade die door de wer
king van het gemaal wordt toegebracht aan de
oevers van genoemde percelen. Ook dit wordt
door het polderbestuur geregeld.
13 december 1878 - Een tweede stoomgemaal
Een aantal jaren van betrekkelijke rust. De wind
molens blijven een onzekere factor en het besluit
wordt genomen om een tweede stoomgemaal te
plaatsen bij Axwijk.
13 augustus 1879 - Nordmann machinist te
Axwijk
Uit vele sollicitanten wordt de smid H. Nordmann
uit Purmerend gekozen tot machinist te Axwijk.
Het vertrouwen in deze persoon, die ook al in
Edam had gesolliciteerd, is groot. Kennelijk had
hij tot volle tevredenheid reparaties en dergelijke
verricht voor het polderbestuur.
10 december 1879 - Twee watermolens verkocht
Per 1 april 1880 worden de molenaars R. Veis (mo
len 1),A. Veis (molen 2) en Jb. Molenaar (molen 3)
ontslag aangezegd.
A. Veis koopt zijn molen voor ƒ 2250.-. Wel wor
den de as, roeden, zeilen en touwwerk door het
polderbestuur weggehaald. De molen van R. Veis
wordt publiekelijk verkocht.
10 maart 1881 - Willem Klok machinist
Machinist Vis van het stoomgemaal te Edam over
lijdt. De weduwe Vis krijgt nog haar toelage tot 1
april eerstkomende. Daarboven krijgt ze een gift
van ƒ 200- om een kleine zaak te beginnen.
Willem Klok Wz., de opzichter van de polder,
wordt machinist. Hij mag blijven wonen in het op
zichtershuis bij het Axwijker gemaal en in Edam
wordt een stoker aangesteld. De stoker verdient

15 cent per uur en voor smidswerk mag hij 2 0 cent
vragen.
13juni 1881 - Molen 3 verbrand
Molen 3 vanjb. Molenaar te Oosthuizen aan de Molenkolkweg verbrandt, zodat de laatste windwa
termolen van de Zeevang is verdwenen. De molen
is echter tegen herbouw verzekerd. De verzeke
ring heeft er begrip voor dat de molen niet wordt
herbouwd en is bereid in plaats van de verzekerde
som van ƒ 12.000- een bedrag van ƒ 7.600.- uit te
betalen Je kunt uit de tekst de heren bestuurders
nog horen tandenknarsen als ze hiermee akkoord
gaan!

zijn. Dijkgraaf en Heemraden brengen hulde aan
de mannen die de polder vrijwaren van hoge
kosten.

goed. Machinist Mus doet zijn werk naar behoren
en krijgt met kleine beetjes wat meer tractement.
Dan komt de fatale nacht van 13 op 14 januari 1916.

10 april 1891 - H. Mus machinist
Het Dagelijks Bestuur ontslaat opzichter Klok om
"bekende redenen" als machinist van gemaal
Edam en vermindert zijn salaris met ƒ300.-. In zijn
plaats wordt H.Mus bevorderd tot machinist.
Diens jaarwedde van ƒ400 .-wordt met ƒ100.- ver
hoogd. De bestuurders kunnen best rekenen!

13/14januari 1916 - Watersnood
De dijkwachten in de Zeevang worden opgeroe
pen. De dijk bij Katwoude bezwijkt. De Zuidpol
der loopt onder water. De dijk van de Zeevang
houdt nog stand, maar de toestand is kritiek. Het
zand van de twee forten in de Zeevang wordt ge
bruikt om zandzakken te vullen; ook het zand van
de trambaan wordt hiervoor benut.
De stand van het water is gedurende deze storm
nacht: 13 januari: 18.00 uur 1.00 m. - A.P.
24.00 uur 1.95 m. - A.P.
14 januari: 03-15 uur
2.60 m. - A.P.
06.00 uur 2.65 m. - A.P.

30 mei 1899 - Nieuwe machine
De grote renovatie van machine en ketels is 10 jaar
later toch noodzakelijk. Doordat de "eigen" arbei
ders meewerken belopen de kosten ƒ 15.283- en
komt men ongeveer ƒ 3-000.- voordeliger uit ten
opzichte van de eerst gemaakte offerte. De Dijk
graaf, secretaris en vertegenwoordiger van de ma
chinefabriek hebben hoogst persoonlijk in Glasgow de machine in ogenschouw genomen. In
januari 1900 wordt officieel met toespraken en
feestwijn het hernieuwde gemaal in werking
gesteld.

24 april 1884 -Jaarwedde stoker f 450.De stoker van het gemaal op het Oorgat, Klaas
Ameraal, die per uur wordt betaald, vraagt om een
vaste jaarwedde. Men is goed gemutst: ƒ4 50 - per
jaar plus vrij wonen en gebruik van het grasgewas.
De heren hadden kennelijk een borrel genoten!
7 december 1884 - Fort Edam
Naar aanleiding van de Vestingwet van 1874 dient
de stelling van Amsterdam geheel te worden ver
nieuwd en opgebouwd. Het polderbestuur ont
vangt de volgende missive van de 2e Genie
commandant:
"Voor het maken van een fort aan de Zeedijk bij
Edam zal een gedeelte van het polderwater:
Kadaster Sectie B, nummer 576, moeten worden
aangekocht of onteigend."
Het College gaat akkoord mits men zorg draagt
voor een behoorlijke waterafvoer tot het stoom
gemaal . Ook dient men een schoeiing aan te bren
gen langs de Zeedijk en de percelen land genaamd
"De Bezaan".' (zie 12-3-1874)

In de jaren 1900-1916 is er weinig te vermelden.
Het Fort bij Edam wordt gebouwd, de aanvoer van
het water via de dijksloot naar het gemaal loopt

18januari 1886 - Zandophoping voor Fort
Hendrikus Weegerink uit Groenlo vraagt toestem
ming van het polderbestuur om een coupure te
mogen maken, zodat het water van de Schermer
boezem in verbinding komt te staan met het te ma
ken werk, namelijk de zandophoging voor het
Fort. Het zal worden omringd door dijken en wor
den voorzien van een sluisje met afsluitdeuren. De
heer Rups uit Edam, in dienst van Uitwaterende
Sluizen, zal toezicht houden over de werkzaam
heden van een coupure op het Oorgat voor het te
maken Fort. Hij krijgt hiervoor een toelage van
ƒ500.-.

16januari 1916- Overste Luden
Overste Luden van Fort Edam stelt zijn manschap
pen ter beschikking om de dijken te behouden. In
Edam dreigt het water uit de Zuidpolder door te
breken naar de Zeevang; op het Groot Westerbui
ten is het uiterst kritiek.
In de maanden na de watersnood moeten de twee
stoomgemalen van de Zeevang vrijwel dag en
nacht draaien. De normale neerslag en het extra

uitwaterinqss

27 maart - H. Mus nieuwe stoker
Uit 2 3 sollicitanten wordt H .Mus uit Kwadijk geko
zen tot stoker van het stoomgemaal te Edam.
12 maart 1889 - Ketels afgekeurd
Een ingenieur van het Stoomwezen keurt twee
ketels af van het Edammer gemaal. Ook de andere
ketels zijn in slechte staat.
Het bestuur heeft meer vertrouwen in hun machi
nist Nordmann die hen meedeelt dat de ketels nog
kunnen worden gerepareerd. Samen met smid
Hesselink uit Edam hebben ze het gemaal bekeken
en geoordeeld dat grote veranderingen niet nodig
4
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water dat uit de omliggende gebieden, die onder
water staan, binnensijpelt, maakt dit noodzake
lijk. Het Edammer gemaal verricht zijn taak naar
tevredenheid. De Dijkgraaf doet aan de legerlei
ding een verzoek om de zoon van machinist Mus
en de broer van Nordmann verlof te verlenen, om
dat er geen andere vakbekwame mensen aanwe
zig zijn om de gemalen te bedienen. Deze verzoe
ken worden verschillende malen herhaald en ook
steeds ingewilligd.
18 november 1916 - Toevoersloot gedempt
Al heel snel na de watersnood worden plannen
voor dijkverhoging en -versterking gemaakt. De
weg naar Warder die bovenop de dijk ligt, wordt
verplaatst naar de onder-, binnenkant van dit waterkerende werk. De dijk wordt daarbij tevens ca.
75 centimeter verhoogd. Voor de "IJzeren Man"
nadert het einde. Het polderbestuur moet ak
koord gaan met het dempen van de dijksloot,
waardoor het meeste water naar het gemaal wordt
afgevoerd. De sloot aan de noordzijde van het Fort
wordt aangepast om het water nu naar het gemaal
te laten stromen. Maar het is duidelijk lapwerk!
Het gemaal te Axwijk wordt geëlektrificeerd en
krijgt zoveel capiciteit dat het als enig gemaal de
Zeevang kan bemalen.
15 mei - Aanbesteding brug
Tussen 1916 en 1919 hinkt het polderbestuur van
de Zeevang op verschillende gedachten. Het ge
maal te Edam is als een ernstige zieke : De patiënt is
opgegeven, maar niemand durft het hardop te
zeggen. Zo worden bepaalde klussen wèl en ande
re niet uitgevoerd. Zo was er de aanbesteding van
een te maken betonnen brug over de nieuwe toe
voersloot naar het stoomgemaal. Deze was door
betonwerker C. Kraay van Edam in 1916 opgege
ven voor ƒ 340.-. Het bestuur was van mening dat
het werk voor deze prijs was gegund, maar dat
wordt door Kraay ontkend. Deze vraagt nu ƒ 720.voor zijn werk. Het gaat dus niet door en dat komt
de heren goed uit!
15januari 1919 - Uurloon 30 cent
We schrijven over de tij d, waarin de lonen naar on
ze hedendaagse begrippen heel laag zijn. Een jaar
wedde voor een arbeider die 60 a 65 uur per week
werkt van nauwelijks ƒ 1000.-. Het bestuur van de
Zeevang besluit om het uurloon van zijn arbeiders
te stellen op 30 cent.
28 februari 1919 - Pensioenfonds ingesteld
Het polderbestuur stelt een pensioenfonds in
voor zijn werknemers. Machinist Mus, die voor de
tweede maal in het huwelijk zal treden, verzoekt
om ook zijn aanstaande vrouw in het fonds te be
trekken. Jammer voor Mus gaat dat niet door!
12 mei 1919 - Onderhoud opgeschort
Nog steeds verkeert het polderbestuur
in
tweestrijd. Men praat over w[el of niet instand
houden van het Edammer gemaal. Men wil nog
niet tot verkoop overgaan! Wel wordt het noodza
kelijk onderhoud opgeschort.

11 april 1920 - Gemaal verkocht
In de jaren 1900-1916 is er weinig te vermelden.
Het Fort bij Edam wordt gebouwd, de aanvoer van
het water via de dijksloot naar het gemaal loopt
goed. Machinist Mus doet zijn werk naar behoren
en krijgt met kleine beetjes wat meer tractement.
Dan komt de fatale nacht van 13op 14januari 1916.

van de Zeevang een miljoenenstrop is geweest en dat
er sprake is geweest van een bestuurlijke misser.
f.S. Molenaar.

Noten
') Peil staan: Een polder maalt zijn water op een
ringvaart. Deze ringvaart maakt deel uit van
een groot waterstelsel dat uiteindelijk op zee
uitkomt. Wanneer nu het stelsel een zo hoge wa
terstand heeft, dat er gevaar voor overstroming
dreigt, mogen de polders niet meer uitgemaald
worden. In Noord-Holland beheerst de Uitwa
terende Slu izen het stel sel, dat de Schermerboe
zem heet. Vroeger werd het sein gegeven door
seinmasten die langs deze boezem stonden en
die door alle poldermolenaars konden worden
gezien. Overdag door een zwarte vlag en 's
nachts door een lamp. Tegenwoordig wordt dit
door de telefoon doorgegeven.
2 Polderomslag: alle kosten die nodigzijn om een
polder te onderhouden en droog te malen moe
ten worden betaald door de landeigenaren.
Door alle kosten te delen op het aan tal hectaren
kan men berekenen hoe hoog het bedrag is, dat
nodig is om een sluitende exploitatie te krijgen.

24 september 1920 - Verkoop van de grond
De bewoner van de villa "De Meeuwen", de heer
Noothoven van Goor, biedt ƒ 15.000 - voor ge
bouwen, woning en erf. De schoorsteen en de
sluis zijn daar niet bij. Men gaat akkoord. Machi
nist Mus gaat per 1 juli 1921 op de meest eervolle
wijze met pensioen.
18 november - Geen reductie maalkosten
Nu de Zeevang middels het gemaal bij Axwijk ge
heel op Schermerboezem afmaalt, wordt door
Uitwaterende Sluizen geen reductie meer ver
leend op de maalkosten.
14 april 1921 - Tegenvallende kosten
Het opruimen van de uitwateringssluis valt tegen.
Ze moet geheel worden uitgerooid en met nog
enige extra eisen gaat het gehele karwei ƒ 5350kosten. Het knarsen van de tanden der polderhe
ren is nog te horen bij het lezen van de notulen
boeken!

3 Missive: officiële brief . Door de naam "missi
ve" te gebrui ken wordt een zeker gewicht aan
de inhoud gegeven. Ook dienstbrieven werden
zo genoemd.
*)Architect: in vroeger jaren had de technische
dienst van de Uitwaterende Sluizen een vrij ge
ringe omvang. Voor het maken en onderhou
den van desluizen en gebouwen waren het tim
merlieden, schilders en andere vaklieden. Het
College van Dijkgraaf en Hoogheemraden had
één man in dienst, die de leiding had over de
technische dienst en tevens het bestuur advi
seerde in technische kwesties. Deze persoon, die
ook opzichter genoemd zou kunnen worden,
werd architect genoemd. Rond de jaren
1935-1960 was dat de bekende IJ. Schuitema
ker die deze functie bekleedde. Zijn latere op
volgers hebben door de gewijzigde taak van het
Waterschap een andere invulling van de werk
zaamheden gekregen.
5 Coupure: letterlijk doorsnijding. Hier wordt
mee bedoeld het doorspitten van de zeedijk.
Vooral als het een werk betrof van veel belang
en waar meer voorzieningen voor nodig wa
ren, werd het woord "coupure" gebruikt.

Bij dit nummer:

21 april 1921 - Schoorsteen afgebroken
Voor ƒ 85 .-isjac. de Koning uit Edam bereid om de
schoorsteen af te breken. Hij moet geheel worden
afgebroken en mag niet worden omgetrokken.
Het puin komt ter beschikking van de polder.
Milieu-eisen waren nog onbekend!

Vanaf deze plaats kijken we met genoegen terug
op het afgelopen jaar. Een druk jaar met alle
festiviteiten rond het jubileum. In dit periodiek
een terugblik op de oprichting van de vereni
ging en op de reünie van oktober j. I. Tevens een
verslag van de lezing ' 'Caert 50" met als spre
kers drs. f.H.W. Werner en prof. dr.G.Schilder.

15 september 1921 - Pensioenperikelen
Nog éénmaal komen we in de notulen van Dijk
graaf en Heemraden een discussie tegen die te ma
ken heeft met de "IJzeren Man". Machinist Mus
heeft verschil van mening over de hoogte van zijn
pensioen. Hem is per brief 70% van zijn loon toe
gezegd, terwijl het bestuur 2/3 heeft bedoeld. Men
besluit om het maar te laten zitten, maar mocht
Mus als eerste overlijden dan zal zijn vrouw geen
tegemoetkoming ontvangen; het laatste woord
wil het bestuur toch hebben!

Op het Oorgat stond vroeger een gemaal, in de
volksmond ' 'De IJzeren Man ' ' genoemd. Jaap
Molenaar vertelt in kroniekvorm de geschiede
nis van dit gemaal en waarom het maarzo kort
dienst heeft gedaan.

Wat is er bekend over de Edamse meermin, was
het een meermin of een vrouw ?
Janny Boe/ens-Boss schreef een artikel over de
ze geheimzinnige vrouw, die de poorters van
onze stad lang geleden in haar ban had.
De Doopsgezinde
Vermaning
aan
de
Kaasmarkt heeft een grondige restauratie on
dergaan. In dit nummer een artikel van Pim
van Gulik over de specifieke problematiek sa
menhangend met deze restauratie.
De redactie.

Rectificatie
In het verslag van de Gemeentelijke Monumen
tencommissie in "Oud Edam", jaargang 17, nr. 2,
augustus 1993 is onder het kopje "Uitbreiding van
lijst beeldbepalende monumenten" in de eerste
zin het woordje niet weggevallen, de zin moet lui
den: ' 'de gemeenteraad heeft in de zomer besloten
de lijst van beeldbepalende panden niet uit te brei
den." Onze excuses.

Resumé
Slechts 47 jaar bestond het gemaal de "IJzeren
Man". Qua hoogteligging en qua ligging t.o.v. de
meest voorkomende windrichting bij veel regen
val, was het vanaf het begin eenverkeerd gekozen
locatie.
Onvoorzien waren de bouw van het Fort en de wa
tersnood met zijn gevolgen, zoals we hebben kun
nen lezen. Aan bouwkosten, renovatie en repara
ties is een bedrag van minstens ƒ 100.000.uitgegeven. Het is moeilijk om bedragen uit die
tijd te "vertalen" naar de huidige verhoudingen.
Maar als men de lonen van 15 cent per uur bekijkt
en de prijzen van de huidig nieuwgebouwde ge
malen, dan kan gemakkelijk worden uitgerekend,
dat het stoomgemaal bij Edam voor de ingelanden

Premie zomerpostzegels
Oud Edam heeft ter gelegenheid van haar 50-jarig
jubileum dit jaar van het Fonds Zomerpostzegels
een premie ontvangen ten bedrage van ƒ 250,-.
Het geld is gebruikt voor de organisatie en promo
tie van de tentoonstelling "500 jaar Edamse carto
grafie". Het bestuur van Oud Edam is het fonds
zeer erkentelijk voor de bijdrage.
6

De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
houdt op donderdag 20 januari 1994 haar
JAARVERGADERING(om 19-30 uur)
Hierop aansluitend in samenwerking
Oud Edam om 20.00 uur:
"NAKAARTENOVER CAERT"

met

Een terugblik op de tentoonstelling van oude
landkaarten die ter gelegenheid van het
50-jarig bestaan van de vereniging Oud Edam
georganiseerd werd.
De heer Kees Hulskemper weet hier erg veel
over te vertellen.
In de Harmonie.

uit een charter van 12 december 1403 blijkt dat de
dijk het niet heeft gehouden en dat de Purmer Ee
opnieuw bedijkt moest worden.

Het geheimzinnige wezen raakte kennelijk aan de
melkmeisjes gewend en ze begonnen met haar te
spreken. Uiteindelijk werd ze uit het water getrok
ken en met een bootje naar Edam gebracht.
Johannes a Leydis vervolgt zijn verhaal: ' 'Men ver
stond haere taal niet, gelijk sy ook van de onze
niets begreep. Men zuyverde haer van de onreinigheden van de Zee en dee haar Vrouwekleederenaen. Sy gebruykte onse spys, doch begeerde sy
weder naar Zee terug te keeren ' !
Kennelijk werd ze nauwkeurig bewaakt want ze
kreeg geen enkele kans terug te keren . Al snel werd
het arme wezen een bezienswaardigheid, zoals uit
de kroniek blijkt, want van alle kanten kwam het
volk toegestroomd om haar te bekijken. Ook in
Haarlem werd haar bestaan bekend. De burgers
van die stad wilden ' 'weegens de vreemdheid der
zaake " dat de Edammers haar aan hen overgaven,
zoals toen ook is gebeurd. Te Haarlem leerde de
"meermin" spinnen. Ze leefde nog vele jaren en
werd na haar dood op een kerkhof begraven ' 'om
dat sy gewoon was aan het kruys eenige eer te bewyzen". Johannes a Leydis beëindigt zijn verhaal
met de mededeling dat heel veel "braave en geloofwardige Mannen ' ' verzekerden haar dikwijls
te hebben gezien, de reden waarom deze geschie
denis door hem was opgetekend.

Ongetemd vrouwpersoon

Johannes a Leydis

Eén van de kroniekschrijvers uit die tijd was ene
Jan Gerbrandtszn. van Leiden, als monnik bekend
onder de naamjohannes a Leydis. Hij leefde in het
klooster van de Karmelieter Orde te Haarlem. Hij
vertelt over een "wild, ongetemd vrouwsper
soon ' ' dat door de storm in de Purmer was terecht
gekomen. Een verhaal dat in de loop van de ge
schiedenis natuurlijk steeds mooier werd ge
maakt tot tenslotte van een meermin werd gespro
ken. Johannes a Leydis vertelt zijn verhaal, dat hij
uit de mond van een ooggetuige opgetekend heeft
als volgt:

Ook na deze Johannes a Leydis werd in verschil
lende kronieken over de "zeemeermin' verteld en
hoe verder de tijd voortschreed, hoe mooier de
verhalen werden. Er moesten eerst eeuwen voor
bijgaan eer de kroniekschrij vers zich echt in de ge
schiedenis van de vrouw in het Purmermeer gin
gen verdiepen. In 1786 verscheen in de
Verhandelingen der Hollandse Maatschappye der
Weetenschappen te Haarlem een artikel van Adriaan Vosmaer, waarin hij het verhaal over de meer
min, zoals die langzamerhand was geworden, naar
het rijk der fabelen verwees. Hij geloofde wel dat
de kroniekschrijvers geen onwaarheden schre
ven, maar dat hun levendige fantasie met hen op
de loop moet zijn gegaan. Vosmaer geloofde dat
de vrouw wel degelijk had bestaan, maar dat ze
misschien wel overboord van een schip was ge
raakt en er in was geslaagd langere tijd in het water
te blijven leven. Ze is, volgens hem, wellicht
doofstom geweest. Misschien had ze door alle el
lende die haar was overkomen, haar spraakvermo
gen verloren. Ook Leegwater schrijft in die tijd
over de Edamse "meermin". Zo vertelt hij in zijn
Kleine Chronykje dat een mens in bepaalde geval
len heel goed in staat is langere tijd onder water te
blijven. Als voorbeeld haalt hij een man aan die
drie kwartier onder water bleef, waar hij op zijn
schalmei blies, peren schilde en opat. Het bestaan
van een meermin verwees ook hij naar de fabelen.

De Edamse meermin,
zou ze echt hebben bestaan?
Niemand weet waar het geloof in zeemeerminnen
eigenlij k vandaan is gekomen . Een naam omgeven
door een geheimzinnige, haast magische klank,
gezien de verhalen die over meerminnen de ronde
deden en in verschillende kronieken zijn ver
meld. Naast kabouters, weerwolven en heksen,
neemt de meermin een belangrijke plaats in in het
volksgeloof. Vooral bij Germaanse en Slavische
volkeren, en dan in het bijzonder bij de zeevaren
de naties. Zeelieden die langere tijd ver van huis
op hun schip de woelige baren trotseerden , vertel
den vaak spannende verhalen over demonische
wezens, half vis, half mens, die hun netten verniel
den en hun schepen naar de diepte trokken.

Waterwezens
Ook de "landrotten" in de grijze oudheid hebben
zo hun ervaringen met waterwezens gehad. Geen
wonder want hun levens waren toen nauw ver
bonden met het water. Vooral de lage landen heb
ben het zwaar te verduren gehad door het water
dat van zowel het oosten als het westen voortdu
rend aanvallen uitvoerde op het land en haar be
woners. De laatsten woonden op hogere gebie
den om enigermate veilig te zijn voor de
"waterwolf".
Pas tegen het einde van de 12e eeuw, begin 13e
eeuw werd door de Westfriezen ernst gemaakt
met de aanleg van dijkjes om het water te keren. Na
1300 geven kronieken meer informatie over stor
men en stormvloeden, de gevolgen daarvan en
nieuwe bedijkingen. Zo is bekend geworden dat
aan het einde van de 14e eeuw stormen zoveel
schade aanrichtten dat Hertog Albrecht het bevel
gaf tot de aanleg en vernieuwing van dijken.
Vooral Waterland had het in die tij d zwaar te verdu
ren, wat blijkt uit een charter van de hertog, die
toen de Purmer Ee, die de verbinding vormde tus
sen de Purmer en de Zuiderzee, bij Monnickendam liet afdammen. Veel heeft dit niet gebaat want
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"Omtrent dienselfden tyd (1403) was er eene ge
weldige storm, waar door veele menscben met
hunnen huysen in verscheidene Gewesten ver
gaan syn. Indeezen Storm is, door den aandrang
der Zee, een ongetemd Vrouwspersoon uit verre
streken gedreven, naar het breede der Zuiderzee
tusscben de Stede Campen en Edam, die zwem
mende door de Purmerye is gekomen in bet Purmermeer. Deeze nu in bet water zwemmende,
slaapende, waakende, heeft ook uyt de diepte
haare spys weeten te bekomen. Sy bad geene klee
deren aan -,haar ligaam wierd echter bedekt door
eene waterachtige stoffe, die haar aankleef de. Zy
bleef aldaer verscheidene daagen zwemmen,
omdat sy niet wist hoe sy weder terug zou keren;
want kort tiaeden storm was een nieuwe Dyk in
de Purmer gelegd, ter plaatse daar sy binnen was
gekomen. Kort daarop zagen eenige Edamse
Meisjes die door dat water met scuyten roeiden
naar de naastgelegen Weilanden om te melcken,
dit Vrouwspersoon in de Purmermeer zwem
men, waar over sjy verbaasde".

Het Purmermeer
Voor hem stond het vast, dat het wezen dat eeu
wen tevoren uit het Purmermeer was gevist, zon
der enige twijfel een vrouw moest zijn geweest.

9

Hij boekstaafde dit met de verwijzing naar een
schilderij, waarop de Edamse meermin stond af
gebeeld als een forse vrouw, zonder staart en met
een paar stevige benen die niets aan de verbeel
ding overlieten. Een schilderij dat hij met eigen
ogen moet hebben aanschouwd.
De Meermin moet behalve de kroniekschrijvers,
ook allerlei kunstenaars hebben geïnspireerd. Zo
wordt in het Gemeentearchief te Haarlem een 17e
eeuwse tekening bewaard van J. de Ridder, voor
stellende de meermin, gezeten in een tobbe, in
haar linkerhand een spinstok. De bijbehorende
tekst luidt:
"Anno 1403 is omtrent Edam
een meermin gevangen daar die van Haarlem
om versogten en leerden haar spinnen. ..
eij ziet den Haarlemiet den meermin hier leere
dat zij door spinwerk zelfs de kost verdient met
eere"

Schilderij in het Prinsenhof
Vosmaer maakt melding van een schilderij dat in
het Prinsenhof in Edam moet hebben gehangen.
Zelfheeft hij het nooit gezien, maar hij kwam in
het bezit van een "nauwkeurige gecouleerde Af
beelding ' ! Een paneel van 60x80, zonder naam of
jaartal, dat zo onkundig zou zijn schoongemaakt,
dat datering onmogelijk was geworden. Daar de
kleur van het ' 'zeewijf' ' groen was, bevestigt dit
volgens hem de kronieken, waarin wordt verteld
dat zij begroeid en slordig bewasschen ' ' was. Dat
kan niets anders zijn geweest dan het "slijmerig
groen van kroos en wier ' '.Voor Vosmaer reden te
veronderstellen dat ze naar het leven geschilderd
was. In die tijd moeten meer afbeeldingen van de
geheimzinnige vrouw bij de Edamse burgerij heb
ben gehangen.
Niet alleen schilders hebben haar vereeuwigd vol
gens de archieven. Ook een beeldhouwer heeft
waarschijnlijk op verzoek van het stadsbestuur
van Edam, een beeld van haar vervaardigd, ' 'gelijk
een Mensch met handen en voeten ' '. Ze stond in
het frontespies van de Purmerpoort, die in 1610
werd voltooid. Onder het beeld zonder voetstuk
stond de volgende tekst: ' 'Dit beeld hier opgerigt
tot een gedachtenis, wat in het Purmer Meyr voor
heen gevangen is anno 1403 "

Onomstotelijk bewijzen
Onomstotelijke bewijzen voor Vosmaer dat het
om een echte vrouw ging. Met de afbraak van de
poort tegen het einde van de 18e eeuw, moet het
beeld verloren zijn gegaan.
Hoe het met de meermin in Haarlem, waar ze naar
toe werd gebracht, verder is gegaan? Ze zou in het
Gat van de Grote Houtstraat hebben gewoond. In
transportacten uit 1682, 1709 en 1724 heet het
vierde huis aan de westzijde "De Meermin". In
1646 was dit pand nog onder de naam "s Herto
genbosch" bekend. Een transportacte uit 1669
noemt nog een huis in de Jandsstraat als "De Meer
min" en in 1663 in de Korte Veerestraat "De

Oud
Edam
Betreft:
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penningmeesterVer.Oud Edam
Verenigingshuis:
Graaf Willemstraat8
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Aan de leden van de Vereniging Oud Edam

UITNODIGING voor de jaarlijkse Oud-Edam excursie
op Zaterdag. 8 oktober 1994.

Edam, juli 1994

Beste leden,

De Edamse meermin,
zou ze echt hebben bestaan?
Niemand weet waar het geloof in zeemeerminnen
eigenlijk vandaan is gekomen. Een naam omgeven
door een geheimzinnige, haast magische klank,
gezien de verhalen die over meerminnen de ronde
deden en in verschillende kronieken zijn ver
meld. Naast kabouters, weerwolven en heksen,
neemt de meermin een belangrijke plaats in in het
volksgeloof. Vooral bij Germaanse en Slavische
volkeren, en dan in het bijzonder bij de zeevaren
de naties. Zeelieden die langere tijd ver van huis
op hun schip de woelige baren trotseerden, vertel
den vaak spannende verhalen over demonische
wezens, half vis, half mens, die hun netten verniel
den en hun schepen naar de diepte trokken.
Waterwezens
Ook de "landrotten" in de grijze oudheid hebben
zo hun ervaringen met waterwezens gehad. Geen
wonder want hun levens waren toen nauw ver
bonden met het water. Vooral de lage landen heb
ben het zwaar te verduren gehad door het water
dat van zowel het oosten als het westen voortdu
rend aanvallen uitvoerde op het land en haar be
woners. De laatsten woonden op hogere gebie
den om enigermate veilig te zijn voor de
"waterwolf".
Pas tegen het einde van de 12e eeuw, begin 13e
eeuw werd door de Westfriezen ernst gemaakt
met de aanleg van dijkjes om het water te keren. Na
1300 geven kronieken meer informatie over stor
men en stormvloeden, de gevolgen daarvan en
nieuwe bedijkingen. Zo is bekend geworden dat
aan het einde van de 14e eeuw stormen zoveel
schade aanrichtten dat Hertog Albrecht het bevel
gaf tot de aanleg en vernieuwing van dijken.
Vooral Waterland had het in die tijd zwaar te verdu
ren, wat blijkt uit een charter van de hertog, die
toen de Purmer Ee, die de verbinding vormde tus
sen de Purmer en de Zuiderzee, bij Monnickendam liet afdammen . Veel heeft dit niet gebaat want

uit een charter van 12 december 1403 blijkt dat de
dijk het niet heeft gehouden en dat de Purmer Ee
opnieuw bedijkt moest worden.
Ongetemd vrouwpersoon
Eén van de kroniekschrijvers uit die tijd was ene
Jan Gerbrandtszn. van Leiden, als monnik bekend
onder de naamjohannes a Leydis. Hij leefde in het
klooster van de Karmelieter Orde te Haarlem. Hij
vertelt over een "wild, ongetemd vrouwsper
soon ' ' dat door de storm in de Purmer was terecht
gekomen. Een verhaal dat in de loop van de ge
schiedenis natuurlijk steeds mooier werd ge
maakt tot tenslotte van een meermin werd gespro
ken. Johannes a Leydis vertelt zijn verhaal, dat hij
uit de mond van een ooggetuige opgetekend heeft
als volgt:
"Omtrent dienselfden tyd (1403) was er eene ge
weldige storm, waar door veele menschen met
hunnen huysen in verscheidene Gewesten ver
gaan syn. In deezen Storm is, door den aandrang
der Zee, een ongetemd Vrouwspersoon uit verre
streken gedreven, naar het breede der Zuiderzee
tusschen de Stede Campen en Edam, die zwem
mende door de Purmerye is gekomen in het Purmermeer. Deeze nu in het water zwemmende,
slaapende, waakende, heeft ook uyt de diepte
haare spys weeten te bekomen. Sy had geene klee
deren aan: haarligaam wierd echter bedekt door
eene waterachtige stoffe, die haar aankleefde. Zy
bleef aldaer verscheidene daagen zwemmen,
omdat sy niet wist hoe sy weder terug zou keren ;
want kort naeden storm was een nieuwe Dyk in
de Purmer gelegd, ter plaatse daar sy binnen was
gekomen. Kort daarop zagen eenige Edamse
Meisjes die door dat water met scuyten roeiden
naar de naastgelegen Weilanden om te melcken,
dit Vrouwspersoon in de Purmermeer zwem
men, waar over sy verbaasde ' !
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WIJ GAAN DIT JAAR NAAR GOUDA!
Uw bestuur heeft na ampele overwegingen gekozen voor een reisdoel naar één van de mooiste steden van
Holland. Al meer dan 700 jaar stad en ooit de trotse vijfde stad van het zo machtige Holland.
Nu een unieke trekpleister voor liefhebbers van Oudhollandse monumenten, grachten, aardewerk, pijpen,
siroopwafels en ... kaas!. Gouda's historische binnenstad telt ruim 300 monumenten. In het Centrum, op de
markt, prijkt Holland's oudste vrijstaande Gotische Stadhuis uit 1450, samen met de majestueuze St. Janskerk
één van de mooiste monumenten van de stad met de beroemde "Goudse Glazen".
Er zijn in Gouda 3 aantrekkelijke musea die wij allemaal gaan bezoeken, t.w. het Catharina Gasthuis, het
Pijpenmuseum De Moriaan en bezoek met demonstratie aan de Pijpenmakerij/Pottenbakkerij Moerings.
Het programma is alsvolgt:
Vertrek vanaf het NZH-busstation te Edam om 8.30 uur.
Na een rit door het Groene Hart van Nederland aankomst in Gouda met koffiedrinken in een Oudhollands pand
in de binnenstad waar ook de bekende Goudse siroopwafels worden geserveerd.
± 10.30 uur : begin van de stadswandeling onder leiding van ervaren gidsen.
± 12.45 uur : een uitgebreide lunch in het uit 1450 daterende Goudse stadhuis aan De Markt.
+ 14.00 uur : starten wij ons middagprogramma met bezoeken aan het Pijpenmuseum De Moriaan en het
Stedelijk Museum het Catharina Gasthuis, gehuisvest in een voormalig 14e eeuws
Stadsziekenhuis en de Pijpenmakerij/Pottenbakkerij Moerings met demonstraties.
In de namiddag terugreis naar Edam. Verwachte aankomst ± 17.30 uur.
De kosten incl. entrees, lunch etc. voor dit interessante dagprogramma zijn vastgesteld op ƒ 55,- per persoon.
U gelieve de kosten over te maken t.n.v. de penningmeester van de Vereniging Oud Edam, postgiro 1356818.
Wilt u op het strookje aangeven met hoeveel personen u wenst deel te nemen?
Om organisatorische redenen is het aantal beperkt tot 100 personen. Elk lid mag 1 introducé inschrijven.
Deelname op volgorde van binnenkomst.
Wij denken u met deze excursie een interessante dag te kunnen bieden en verwelkomen u graag op 8 oktober a.s.
Wij verzoeken u onderstaand strookje in te vullen en uiterlijk 1 september 1994 te sturen naar
de heer Joh. H.A. van Overbeek, Voorhaven 172. 1135 BW EDAM.
Indien u vóór 8 september geen bericht van ons heeft ontvangen is uw inschrijving geaccepteerd.
Voor info kunt u kontakt opnemen met Joh. H.A. van Overbeek. tel. 02993-71536.

Onderstaande perso(o)n(en) wenst/wensen deel te nemen aan de excursie naar Gouda op 8 OKTOBER 1994 tegen
ƒ 55,- per persoon. Dit bedrag dient te worden overgeboekt op rekeningnummer 1356818 t.n.v. de
penningmeester Vereniging Oud Edam.
Naam
Adres
Tel
Naam
Adres
Tel
Naam
Adres
Tel
Dit strookje s.v.p vóór 1 september 1994 inleveren op Voorhaven 172. 1135 BW EDAM.

gecroonde Meermin". Omdat haar geleerd was
"eenige buigingen voor het Crucifix te maken",
werd de vrouw na haar overlijden te Haarlem op
het Kerkhof in gewijde aarde begraven.
In Edam leeft ze nog voort in de naam van het ver
zorgingstehuis De Meermin en herinnert een

Vele bouwkundige elementen bevestigen deze da
tering: de telmerken in de kap, het steenformaat
etc. etc.
Veel is er tijdens de vergaderingen vooraf gaande
aan de restauratie al gesproken over eventuele bo
demvondsten die gevonden zouden worden bij
de afgraving van de grond in de kerk.
Het kon toch immers niet anders dan dat er (fundering)resten van de vorige Vermaning gevonden
zouden worden. Maar niets was minder waar.
Tot op de kleilaag ca. 150 cm diep is er niets gevon
den wat ook maar enigszins zou duiden op de
voorloper van onze Vermaning.
De hele opbrengst van deze graverij was trouwens
zeer mager, enkele oude plavuizen en een 17deeeuwse scherf, dat was het.

fraaie puibalk aan het Nieuwvaartje met daarop
een meermin en een ondeugend rijmpj e aan de ge
heimzinnige vrouw die de poorters van onze stad
lang geleden in haar ban had.
Janny Boelens-Boss

Het kerkgebouw
van de doopsgezinden
Voor een restauratie is het niet alleen noodzaak
om inzicht in de historie van het gebouw te krij
gen, maar ook in de geschiedenis van het gebruik
ervan.
Om een idee te krijgen van de specifieke proble
matiek samenhangend
met deze restauratie,
schets ik dan ook eerst de Doopsgezinde kerk in
haar historische context.

bouwkundig is de discriminatie te herkennen in
het feit dat hun Vermaningen niet aan de openbare
weg mochten staan.
Meestal staat er, net als in Edam, een woonhuis
voor.

Wel is bij de sloop van de vloer een geschilderde
houten balk met brandschade aangetroffen, die
een hergebruikt onderdeel van de vorige Verma
ning zou kunnen zijn.

Nu nog weet menig Edammer niet dat er een kerk
staat aan de Kaasmarkt, laat staan dat hij deze heeft
bezichtigd.

Het raadsel van het roet

Wederdopers streng vervolgd
Al in 1534 waren er inwoners van Edam die de leer
der anabaptisten of "wederdopers" aanhingen.
Deze anabaptisten waren de voorlopers van de
huidige doopsgezinden, al zijn er heel wat ver
schillen aan te wijzen tussen een zestiende eeuwse
anabaptist en uw twintigsteeeuwse stadgenoot.
De anabaptisten verlangden terug naar de vroeg
christelijke gemeente, zoals die bestond voordat
de Rooms Katholieke kerk haar overheersende rol
in het religieuze leven ging spelen.
Zij waren wars van de luxe praal van de RoomsKatholieke kerk met al haar rituelen.
In tegenstelling tot de toenmalige Calvinisten en
Lutheranen wilden zij de kerk niet hervormen,
maar een nieuwe kerk stichten die de oude zou
vervangen.
In de zestiende eeuw werden de wederdopers
streng vervolgd, vooral na de anabaptistische
opstand in Munster(Dtsl) in 1534-1535.
Velen vonden bij deze vervolgingen de dood en
ook Edam kreeg in 1546 haar eerste doperse mar
telaren. Drie Edammers werden vanwege hun ge
loof veroordeeld en vonden in Amsterdam hun
einde op de brandstapel.

Het huidige gebouw is vanaf 1702 in gebruik. De
financiële toestand van de Doopsgezinde ge
meente was in al die jaren (tot aan de dag van van
daag) van dien aard, dat er (gelukkig) van ingrij
pende verbouwingen
nauwelijks sprake is
geweest.
De architectonische
uitgangspunten
van de
restauratie zijn dan ook gebaseerd op het "Doper
se karakter", zoals hierboven is geschetst.
In het kort: "terug naar de basis", weg met alle fran
je en poespas welke er door de jaren heen is in
geslopen. Functionele aanpassingen aan de huidi
ge tijd en vooral geen "hineininterpreterung"
t.o.v. het verleden.

Het "Bakker
en Timminga ' ' orgel uit
1903.

De restauratie
Na de voltooiing van de restauratie van de kosters
woning, het huidige domicilie van Henk en Jopie
Ottenhof, is begonnen aan de consistorie.
Voor de fasering kosterswoningconsistorievermaning is uit praktische overwegingen gekozen; het
kerkgebouw heeft gedurende de eerste twee fases
als kerk gefunctioneerd en werd deels gebruikt als
werkplaats en opslagruimte.

De Vermaning
De vroegst bekende vermelding van een Dopers'
kerkgebouw is te vinden in Kruythoffs "Ge
schiedverhaal van de vuur en watersnood van de
stad Edam, doch bijzonder op den 24 February
1602 en den 5 Maart 1699 overkomen."
In dit boekje uit 1754 staat dat de 'Menniste Verma
ning' aan de Halig licht beschadigd is door de to
renbrand van de Grote Kerk in 1699.

De consistorie
Weliswaar werd na de opstand tegen Philips II het
regime minder streng, maar zij werden zeer lang
als tweederangs burgers beschouwd.
Pas in 1795 werden de discriminerende bepalin
gen met betrekking tot de Doopsgezinden opge
heven, waarna zij "normale" burgers werden.
De soberheid van de dopers, hun afkeer van open
bare vertoningen, luxe, praal, etc., is vooral terug
te voeren op hun geloofsovertuiging. De architec
tuur van hun gebouwen (van voor het midden
19de eeuw) wordt dan ook gekenmerkt door ge
brek van de dopers aan pronk en praal. Stede

de historisch bepalende onderdelen van het inte
rieur van deze ruimte.
Hoewel het aantal vierkante meters van de verga
derruimte gelijk gebleven is, heeft het totaal door
de ruimtelijke kwaliteit van de nieuwbouw een
overwaarde gekregen en is de eens zo bedompte
kerkeraadskamer een ruimte met allure gewor
den.
Omdat het onderhoud een steeds groter worden
de post op het lange termijn budget inneemt, zijn
de materialen en de installaties vooral op hun me
rites t.o.v. duurzaamheid en onderhoudsgevoelig
heid gekozen.

De van oorsprong 19de-eeuwse consistorie is ge
heel vernieuwd en aangepast aan de toekomstige
functie(s) van het geheel. Deze aanbouw zal
dienstdoen als "het hart" van het totaal, met als
groot voordeel dat het kerkgebouw gevrijwaard is
van allerlei verstorende aanpassingen in het
interieur.

C.N. Wijbrands verklaart in zijn artikel uit 1897
"Aanteekeningen uit de geschiedenis der doops
gezinden te Edam' ' dat volgens de overlevering de
schade echter van dien aard was dat besloten werd
een nieuwe Vermaning te bouwen. Het jaartal
1702 in de stoep zou zo duiden op de bouw van de
nieuwe Vermaning.

Bouwkundig verkeerde de aanbouw in slechte
staat en een totale nieuwbouw is overwogen. Om
echter niet te veel van het karakter te verliezen is bij
de planontwikkeling toch gekozen voor het hand
haven van het houtskelet en de lambrizeringen,
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Veel later, bij de herplaatsing van het interieur,
bleek dat de preekstoel is verlaagd en dat er op de
spanten van de onderzijde, een plaats waar je
nooit bij kon komen, roetaanslag is te zien.
Omdat er nergens melding gemaakt wordt van
een latere brand zou dit dus kunnen duiden op
hergebruik van de preekstoel, hij is immers aange
past voor de datum van de brand. De preekstoel
zou dus uit de vorige Vermaning kunnen komen.
De detailleringen en houtsoort van de kerkban
ken aan zij- en achterkant zijn hetzelfde als die van
de preekstoel.
Op de eikenhouten lambrizering, wagenschot
van 8 mm dik, zijn spijkergaten te zien waarvan de
onderlinge afstand (62 cm.) duidt op een achter
liggend horizontaal regelwerk; in de stenen gevels
zijn echter geen middenregels aangetroffen.
De hogere kerkbanken aan de oostzijde hebben
een latere, 18de eeuwse, aangebrachte detaille
ring, soms gedeeltelijk over de oude heen.
Of je uit deze summiere gegevens verregaande
conclusies mag trekken met betrekking tot de vo
rige Vermaning is de vraag, wel zou je kunnen zeg
gen dat het huidige kerkinterieur misschien het in
terieur van de eerste Vermaning is geweest.
Dit zou dan duiden op een kerkgebouw van de
zelfde afmetingen als het huidige en dat verklaart
waarom er geen funderingsresten gevonden zijn.
De huidige fundering zou dan op dezelfde plaats
staan als die van de vorige Vermaning.
Maar,
in het boekje van Kruythoff
wordt ook melding gemaakt van het redden van
de preekstoel van de Grote Kerk uit de brand van
1602 en dat deze in 1649 vernieuwd is.
Is onze preekstoel misschien de oude uit de Grote
Kerk?? Dit zou aannemelijk kunnen zijn omdat de
Dopers in de zestiende eeuw niet zo veel op had
den met het fenomeen kansel.

Misschien draagt dit artikel bij tot de oplossing van
"Het raadsel van het roet" en zullen dus ook de
vraagtekens m.b.t. dit aspect van de geschiedenis
van de Vermaning kunnen worden weggenomen.
De ramen
Aan het eind van de negentiende eeuw heerste er
een gevoel onder de Edamse Dopers dat zij zich
meer moesten "profileren".
Hun kerk moest er uit gaan zien als een kerk, de
kosterswoning kreeg toen zelfs een voorgevel die
elke twijfel met betrekking tot haar functie met
een wegnam.
Toen zijn de huidige ramen in de kerk aange
bracht. Bij het afkappen van de stuclaag zijn de ga
ten van de brugs taven (stalen stangen die als verste
viging van een glaslood raam dienen) te
voorschijn gekomen.
Het tochtportaal
In het begin van deze eeuw werd de eerder inge
zette profilering doorgevoerd met het maken van
een portaal dat als tochtwering diende, maar voor
al het aanzicht van de Vermaning moest "verkerksen".
Dit slecht gefundeerde en slecht gebouwde huisje
hing aan de Vermaning, met ernstige scheurvor
ming als gevolg.
Ondanks protesten van De Rijksdienst voor de
Monumentenzorg, die uit cultuur historisch oog
punt het portaal wilde behouden, hebben we
dankzij de invloed die het portaal uitoefende op
het kerkgebouw toch van Monumentenzorg
goedkeuring voor de sloop van dit "onding" ge
kregen.
Bijkomend voordeel was de licht en lucht toetre
ding van de kosters woning. Het naar achteren
plaatsen van de stoep maakt de entree over het erf
veel natuurlijker.

kerkgebouw is het tongewelf.
Het ongeschilderde eikenhout is wagenschot.
Jaren van slecht onderhoud en lekkages hadden
hun tol geeist.
Het gewelf is weer in zijn oude glorie hersteld en
het is een feest om er naar te kijken.

Oud Edam werd een halve eeuw
geleden opgericht
Voorzitter
Joh. van
Overbeek be
dankt dr. H.J.
Zantkuyl.

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de
restauratie van de kerkbanken.
Het orgel
Al bij een van de eerste vergaderingen van de
restauratie commissie is besloten om uit te kijken
naar een "nieuw" orgel.
Er werden bij diverse instanties en personen bal
letjes opgeworpen wat heeft geresulteerd in de
aanschaf van een "Bakker en Timminga" uit 1903.
Het grootste probleem bij het zoeken naar een or
gel was de beperking in de afmetingen.
De schaal en maat van het interieur zijn nogal
dwingend.
Tenslotte
Menig lid van de restauratie commissie is gecon
fronteerd met de opmerking: "is het nou nog niet
klaar?"
Het beleid om subsidies pas een aantal jaren na de
goedkeuring van het plan te verlenen is hier de
oorzaak van.
De financiering van de restauratie is gericht op een
oplevering gelijktijdig met het afkomen van het
eerste subsidie gedeelte.
Bij het verschij nen van dit periodiek zal de opleve
ring al hebben plaatsgevonden en is de restauratie
commissie de in gebruikname aan het voorberei
den.
Dankzij de inspanningen van alle bij deze restaura
tie betrokkenen is voor Edam een monument van
grote waarde behouden.

Met allerlei festiviteiten werd zaterdag 2 oktober
'93 het 50-jarig bestaan van de vereniging Oud
Edam gevierd. Het is een halve eeuw geleden dat
een groepje Edammers de hoofden bijeenstak om
hun ongerustheid te bespreken over de verwaar
lozing en afbraak van steeds meer panden van
kunsthistorische waarde binnen de stad. Zomaar
een dag midden in de tweede wereldoorlog toen
de vernietiging van veel moois en kostbaars de or
de van de dag was. Deze bijeenkomst leidde tot de
oprichting van de vereniging op 19 oktober 1943-

Het tongewelf
Een van de meest markante interieur delen van het

Redactiewijziging
Niet alleen Oud Edam jubileert dit jaar, ook een
redactielid van het periodiek valt deze eer te
beurt: precies tien jaar geleden werden in bet
jubileumnummer de eerste foto 's van RobJosselet opgenomen. Nog bescheiden van omvang en
afmetingen, maar dat veranderde al snel. Drie
maal per jaar kreeg Rob van de redactie een
bundeltje tekst toegeschoven met de opdracht
hierbij passende foto's te maken. En dan. al het
fotomateriaal uitgespreid op de redactietafel
in het verenigingshuis. Soms verhitte discussies
over de foto op de frontpagina, over 'informa
tieve waardes' of 'sfeer' van het materiaal en

Edam, 15 oktober 1993
ir. H G. van Gulik
welke keuzes daarin moesten worden ge
maakt. De prachtige foto 's van RobJosselet heb
ben in belangrijke mate het beeld van het perio
diek bepaald. Wij betreuren het dan ook dat hij
de redactie heeft verlaten.
Gelukkig kan de redactie een uitstekende
plaatsvervanger verwelkomen-. Wil Tjoa heeft
zich bereid verklaard de taak van Rob Josselet
over te nemen. Een gedreven fotograaf wiens
werk in en over Edam de meesten niet onbe
kend is. De redactie is bijzonder blij met deze
versterking; het illustratieve aspect van het pe
riodiek is zo weer in uitstekende handen.

De vergadering werd gehouden in de raadzaal van
het stadhuis aan het Damplein. Aanwezig waren
27 leden plus het voorlopig bestuur. Die avond
werd het bestuur alsvolgt geformeerd: G.T. Ver
meer, E.J.M. Kolfschoten, M. van Dijk, W.O. Costerus, G.B. Broeze, G. bij 't VuurenJ.C. van der Berg.
Vermeer werd tot voorzitter gekozen, een positie
die hij lange jaren zou blijven bekleden. Het eerste
wapenfeit van Oud Edam was het voorkomen van
de sloop, van het pand Voorhaven 137, eigendom
van de heer Nieuwenkamp.

De redactie.

Met succes werd de gemeentelijke vergunning on
gedaan gemaakt.
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Oorlogsjaren
Niet alleen de gebouwen hadden de volle aan
dacht van Oud Edam, ook het natuurschoon werd
nauwlettend in het oog gehouden. In de oorlogs
jaren toen brandstof zeer schaars werd, werden
overal bomen gekapt. Ook de mooie oude bomen
aan de vestigingen, later werden deze vervangen
door populieren en iepen die op hun beurt weer
moesten verdwijnen omdat ze aangetast waren
door iepziekte. In de laatste beplanting (geen
vruchtdragende) snelgroeiende kastanjes heeft
Oud Edam een grote stem in het kapittel gehad. Zo
zijn op diverse plaatsen in Edam door de jaren
heen bomen geplant of is er initiatief toe genomen
door Oud Edam o.a. de leilindebomen in de Grote
Kerkstraat.
De vereniging bleef groeien en bloeien met nu
rond de 1200 leden en het aantal belangrijke im
pulsen van de zijde van Oud Edam steeg navenant .
Zo werd de strijd tegen ontsierende lichtreclame
met succes gevoerd, maakte Oud Edam zich sterk
voor het behoud van Baanstraat 2 dat dreigde te
worden opgeofferd ten bate van de "ontsluiting"
van de stad. dit onzalige plan verdween gelukkig
in de prullemand. In '87 dreigde het fraaie pand

toch nog verloren te gaan doordat het bijna volle
dig uitbrandde. Nu is het weer een sieraad voor de
stad.
Het jaar 1970 zal voor Edam altijd geboekstaafd
blijven als "het jaar dat de Speeltoren bijna om
viel". Ook hier deed de vereniging van zich spre
ken. Bij 't Vuur was hier de eerste die aan de bel
trok toen nogal ruw uitgevallen sloopwerkzaam
heden van de aanbouw, de historische toren in
groot gevaar brachten. Middels een glasplaatje dat
hij over een scheur plakte, toonde hij duidelij k aan
dat zijn vrees geen onzin was. De toenmalige voor
zitter van Oud-Edam, Klaas Lenstra, voegde bur
gemeester Kok de volgende historische woorden
toe: "Alsde Speeltoren valt, dan valt U ook". De ge
meente kwam tot inkeer en er werd een grote red
dingsoperatie opgezet, waarna restauratie volgde.
Ook hierbij liet Oud Edam regelmatig van zich ho
ren.
Dankzij Oud Edam werden in de stad de ontsie
rende "moderne" straatlantarens vervangen door
mooie oude modellen die de historische grachten
en straten aanmerkelijk verfraaien.

Oud-Edam bezit eigen parkje
In 1989 werd in een ledenvergadering besloten
een totaal verwaarloosd stuk grond -de voormali
ge diaconietuin- aan te kopen met steun van de le
den en op die plek een fraaie stadstuin in te rich
ten. Voor dit doel werden renteloze obligaties

uitgegeven a ƒ 100,-per stuk. Ook deze keer lieten
de leden hun vereniging en hun stad niet in de
steek: het benodigde geld kwam er en het parkje
werd een feit. Op 14 september 1991, Nationale
Monumentendag werd het met enig feestgedruis
officieel geopend.

Gouden Jubileum
Vereniging Oud Edam
Jubileumgeschenken

Jaarlijkse onderscheiding "Oud Edam"
Binnen Edam zijn er altijd mensen die zich op bij
zondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt ten
aanzien van het behoud en de verfraaiing van hun
stad. Daarom werd de gedachte geboren om initia
tieven in die richting te belonen. In dit kader werd
"Het Gele Steentje" in het leven geroepen, een on
derscheiding die ieder jaar tijdens de algemene ledenvergadereing wordt uitgereikt. Dit kleinnood
wordt altijd vervaardigd door Gerrit bij 't Vuur.
De eerste die deze onderscheiding uitgereikt
kreeg, was de heer Canneman, onder wiens lei
ding de restauratie van de Grote Kerk in 1980 werd
voltooid. Dit jaar ontving de kerkeraad van de Lu
therse Kerk deze onderscheiding voor de fraaie
restauratie van de Lutherse Kerk.
In 50 jaren van haar bestaan heeft de Vereniging
Oud Edam een vooraanstaade plaats ingenomen
in de eigen stad, daarom mogen we hoop uitspre
ken dat de vereniging nog lange jaren op dezelfde
voet zal doorgaan tot welzijn van de stad Edam en
haar bewoners.

Wagenspel
door toneel
vereniging
d' IJe.

Janny Boelens-Boss

Vrienden van de Grote Kerk
sparen voor een tweede klok,
Ruim dertien jaar geleden werd de stichting
Vrienden van de Grote Kerk opgericht. Deze
stelt zich ten doel de kerkvoogdij te steunen bij
het geldelijke beheer van de kerk.
De restauratie van de kerk, die 17 jaar had ge
duurd, was toen net afgerond. Een groot deel
van de restauratiekosten a ƒ 14 miljoen werd
uiteraard betaald door diverse overheidsinstan
ties, maar de kerkvoogdij van de Nederlands
Hervormde Kerk moest als eigenaresse ook een
belangrijke bijdrage leveren, waardoor zij heeft
moeten lenen. Bovendien kwamen de onder
houdskosten voor haar rekening.
In overleg met de kerk bekijkt de stichting welke
restauraties of aanschaffingen noodzakelijk zijn
en draagt zo mogelijk aan de financiering bij.
Zo wordt momenteel onderzocht in hoeverre er

een tweede klok in de toren kan worden aange
bracht.
Daarvoor moet flink worden gespaard, maar
een toren met het gelui van twee klokken is toch
veel mooier, zo zegt de stichting.
U begrijpt het al, uw financiële bijdrage aan het
doel van de stichting is zeer welkom. Steunen
kunt u op twee manieren doen: of door be
gunstigd donateur te worden voor een jaarlijks
minimum bedrag van ƒ 250,-, of door u als ge
woon donateur te laten inschrijven voor ƒ12,50
per jaar. In het eerst geval wordt uw naam jaar
lijks vermeld in een apart schrijven aan alle do
nateurs. Bovendien kunnen beide groepen do
nateurs rekenen op een premie.
Inlichtingen bij:
Jan Hooyberg, Bult 22, tel. 02993-71402.

Het interieur van de Grote Kerk vormde zaterdag
2 oktober jongstleden het decor voor het 50-jarig
jubileum van onze vereniging.
De voorzitter Van O verbeek opende met een korte
inleiding, waarin ondermeer de zeer geslaagde
restauraties van monumenten in de oude bin
nenstad van Edam werden geroemd . Een kritische
kanttekening was er voor de Gemeente die niet altij d even goed luistert naar de adviezen van de ver
eniging.
Vervolgens kwam burgemeester Westendorp aan
het woord, die inging op de oprichting van de Ver
eniging Oud Edam. Hij sprak zijn waardering uit
voor de jubileumtentoonstelling "Caert 50" die in
het pas gerestaureerde stadhuis wordt gehouden.
De derde spreker was de heer dr. H.J. Zantkuyl,
oud-directeur van de Dienst Monumentenzorg in
Amsterdam. Hij gafuitleg aan het begrip 'oude bin
nenstad' vanaf de Middeleeuwen tot nu toe. Als be
langrijkste uitgangspunt noemde hij de stedelijke
structuur met zijn huiserven die teruggaan op
préstedelijke poldererven, die in het algemeen
ouder zijn dan de huizen daarop. De straten in dat
patroon volgen de oude waterlopen of dijken. Het
stadsbeeld is steeds in ontwikkeling. Zantkuyl
sprak van een Edam dat in 'wankel evenwicht' is:
een nü gave stad, die alleen door zorgvuldige om
gang met de schoonheid daarvan door zowel
plaatselijke bestuurders als de Vereniging Oud
Edam behouden kan worden.
Toneelvereniging d'IJe tracteerde de aanwezigen
vervolgens op een middeleeuws wagenspel waar
in Trijntje Kever en twee metgezellen uit het
Edams museum figureerden.
Het eerste deel van het ochtendprogramma zat er
op en in de koffiepauze was er volop gelegenheid
om oude bekenden te spreken en de fototen
toonstelling van G. bij 't Vuur te bekijken.

Meer weten over de geschiedenis van Noord-Holland?
De Stichting Regionale geschiedbeoefening NoordHolland verzorgt ook dit seizoen een aantal cursussen
voorleden van historische verenigingen en andere be
langstellenden.
Doordat het cursusprogramma van de stichting te laat
uit kwam om nog in het vorig nummer van Oud Edam
vermeld te kunnen worden, heeft het zin om alleen die

Reünie in de Grote Kerk

cursussen hier op te nemen die na het verschijnen van
dit nummer een aanvang nemen.
Dat zijn: Huizenonderzoek/dorpsreconstructie, be
stuursgeschiedenis en nederzettingengeschiedenis.
Het programmaboekje met alle cursussen en nadere
informatie is aan te vragen bij het bureau van de stich
ting: telefoon 023-318436.
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Hierna werd het programma voortgezet met de fe
licitaties en het aanbieden van drie door hen zelf
uitgegeven architectuurhistorische boekjes door
de heer Walters van de Vereniging Oud Hoorn aan
onze vereniging.
De werkgroep Paleografie bood daarna het eerste
exemplaar van het jubileumboek 'Privilegiën ende Hantvesten midtsgaders Keuren ende Ordon
nantiën der stede van Edam 1357-1640' aan de
voorzitter Van Overbeek aan.
Het laatste ochtendeel bestond uit een uitvoering
van de vereniging 'Zang Edam' die dit jaar 110jaar
bestaat.
Na een gezamenlijke lunch was er de mogelijkheid
twee lezingen bij te wonen in het gebouw van de
Uitwaterende Sluizen aan de Schepenmakersdijk.
In aansluiting op de tentoonstelling "Caert 50"
hielden de heer prof. dr. G. Schilder en de heer drs.
J.W. H. Werner daar een voordracht over de
Noordhollandse Cartografenschool en de platte
gronden van Edam.
Corrien Laarman-Vaatstra

Lezingen bij
Caert-50"
* 9

Gedrukte stadsplattegronden
Het was een goede gedachte van Oud Edam om
een bescheiden symposium te houden in aanslui
ting op de tentoonstelling "Caert 50". Twee des
kundige sprekers traden 's middags aan in de grote
vergaderzaal van het Hoogheemraadschap aan de
Schepenmakersdijk om voor een zeer geïnteres
seerd publiek - de voordrachten werden vanwege
de grote belangstelling zelfs twee maal uitgespro
ken - aspecten van Edamse cartografie te belich
ten.
Eerste spreker was drs. J.W.H. Werner, die samen
met J. Beenakker heeft gewerkt aan de recent ver
schenen historische stedenatlas van het Noorder
kwartier. Hij richtte zich op de bibliografische
aspecten van de Edamse stadsplattegrond, met an
dere woorden, de stedenatlassen waarin Edamse
plattegronden in gedrukte vorm zijn opgenomen.
Het eerste voorbeeld van een dergelijke uitgave
was de atlas van Braun en Hogenberg waarvan de
eerste druk in 1581 het licht zag. Kunstminnende
verzamelaars, bibliofielen en ook interesse van
reizigers die in die tijd al vaak van stad totstad trok
ken, stimuleerden de uitgifte van dergelijke atlas
sen.

Edam verscheen voor het eerst in de atlas van Boxhorn (1632), vervolgens werd de plattgrond in
1657 injanssonius opgenomen. De laatste is een
vergrote navolging van de kaart van Boxhorn. Dit
soort navolgingen waren de gewoonste zaak van
de wereld.
De graveurs probeerden koperplaten van eerdere
uitgaven te pakken te krijgen om deze met enkele
wijzigingen opnieuw in druk te kunnen laten ver
schijnen. Langzamerhand verving men deze 'ge
leende' plattegronden door eigen producten,
waarbij vooral de versierende entourage steeds
kunstzinniger werd uitgewerkt.
J. Blaeu nam in de vroegste editie van zijn stedenatlas (1649) een aan Boxhorn ontleende platte
grond op, terwijl zijn bekende grote plattegrond
'Edamum vulgo Edam' pas voor het eerst ver
scheen in het stedenboek van De Wit uit 1698. Ver
moedelijk heeft De Wit de koperplaat van Blaeu
gekocht zonder dat deze eerder in gebruik was ge
weest.
Bekend is ook de plattegrond van Tirion die in
1744 werd afgedrukt in de Tegenwoordige Staat
der Nederlanden. In de negentiende eeuw ver
scheen de stadsplattegrond in verschillende uitga
ven, zoals Veelwaard in 1820, een Reisboek in 1821
en niet te vergeten de gemeente-atlas van Kuijper
(1866) met een plattegrond van Edam en omge
ving.

De Edamse cartografenschool
De tweede spreker prof. dr. G. Schilder schetste
een zeer verhelderend beeld van de beroemde
Noordhollandse cartografenschool. Deze school
heeft zijn wortels in de eerste helft van de 16e
eeuw en kwam tot bloei in Enkhuizen en Edam . In
deze handels- en havensteden ontwikkelde zich
een cartografische maritieme traditie in de vorm
van kunstzinnige land- en zeekaarten. Absoluut
hoogtepunt in deze school is het werk van Lucas
Jansz Waghenaer uit Enkhuizen (Spieghel der Zeevaerdt).
Het bewaard gebleven kaartmateriaal kan in twee
categoriën worden ingedeeld: ten eerste de func
tionele kaarten als hulpmiddel bij de navigatie. Dit
zijn sober uitgevoerde kaarten - soms voorzien
van zeilinstructies - met weinig decoratie. Meestal
beelden zij delen van Europese kusten uit. Daar
naast moeten de zogenaamde 'kantoor'kaarten
worden genoemd als informatiebron voor reders
en handelaren, maar ook als wanddecoratie en
verzamelobject. Deze vaak fraai gedecoreerde en
ingekleurde kaarten laten soms een geheel conti
nent of wereldzee met kusten zien.
De kaarten werden zowel vervaardigd door zeelie
den die tijdens hun reizen zoveel mogelijk gege
vens verzamelden, als door 'kamergeleerden', die
kaarten samenstelden met behulp van materiaal
van derden, Spaanse of Portugese bronnen of
werken van Nederlandse geleerden en reizigers
zoals Van Linschoten.
De Edamse 'caertmakers' Cornelis Doedsz, Evert
Gijsbertsz, de gebroeders Harmen en Marten
Jansz en Jan Dircksz Rijckemans behoorden tot

de laatste categorie. Cornelis Doedsz (overl. 1613)
is hiervan de belangrijkste kaartmaker.
Veel van de op perkament of papier vervaardigde
manuscriptkaarten zijn door Amsterdamse uitge
vers als Cornelis Claesz en Willem Jansz Blaeu in
druk uitgegeven. De in 1589 verschenen paskaart
van de 'Oostersche en Noortsche vaerwater' van
de hand van Doedsz was van grote betekenis voor
de navigatie naar de Oostzee en de Witte Zee. Het
kaartmateriaal is later over de gehele wereld ver
spreid geraakt en veel moet verloren zijn geraakt.
Zo is bijvoorbeeld van Rijckemans slechts één
kaart bewaard gebleven.
De lezing van prof. Schilder schetste een overzich
telijk beeld van de Edams kaartschrijvers, waarvan
werk op de verdieping in het stadhuis te bewonde
ren was.
Corrie Boschma
Colofon
Janny Boelens-Boss
Corrie Boschma
Cor van Bruggen
Luuk Hovenkamp
Rob Josselet
Wil Tjoa
Corrien Laarman
Guus Lummel
Geesje Rijswijk
Sjaan Swalve
Jaap Molenaar
Het periodiek kwam tot stand met medewer
king van Drukkerij Zwarthoed bv en werd ge
drukt bij Keizer en van Straten bv, Edam.

De gebouwen van Fardem werden de afgelopen
zomer afgebroken ten behoeve van toekomstige
woningbouw. Deze foto uit oktober 1993 laat het
lege terrein met een doorkijk naar de Nieuwehaven zien. Een unieke foto, want over enige tijd
staan hier weer huizen.

